
~Pizza:~ Mała
32cm

Duża
42cm

1.Margherita:_____________________________ 17,50zł 21,50zł

(sos, ser, oregano) 

2.Funghi:________________________________ 18.00zł 22,00zł

(sos, ser, pieczarki, oregano)

3.Vesuvio:_______________________________ 18,50 zł 24,00 zł

(sos, ser, szynka, oregano) 

4.Salami:________________________________ 18,50 zł 24,00 zł

(sos, ser, salami, oregano) 

5.Capriciosa:_____________________________ 19,50zł 24,50zł

(sos, ser, szynka, pieczarki, oregano) 

6.Pescatore:_____________________________ 20,00zł 25,00zł

(sos, ser, tuńczyk, oliwki, oregano) 

7.Hawajska:_____________________________ 20,00zł 25,00zł

(sos, ser, szynka, ananas, oregano) 

8.Farmerska:____________________________ 21,50zł 27,00zł

(sos, ser, salami, kurczak, kukurydza, pomidor, organo)

9.Mafiosso:______________________________ 22,00zł 28,50zł

(sos, ser, salami, ostra papryka, tabasco, czosnek, 
oregano) 

10.Peperoni:_____________________________ 21,50zł 27,50zł

(sos, ser, salami, papryka peperoni, oliwki, oregano) 

11.Palermo:_____________________________ 22,00zł 29,00zł

(sos śmietanowy, ser, szynka, boczek, cebula, oregano) 

12.Sparare:______________________________ 22,50zł 28,50zł

(sos, ser, boczek, pieczarki, cebula, czosnek, oregano) 

13.Frutti di mare:_________________________ 24,00zł 30,00zł

(sos, ser, owoce morza, oregano) 

14.Vegetariana:__________________________  23,50zł 29,50zł

 (sos, ser, pieczarki, papryka, kukurydza, pomidor, cebula,oregano)



15.Tricolore:____________________________ 23,00 zł 29,00 zł

(sos, ser, papryka, brokuły, cebula,

 kukurydza, oliwki, oregano)

16,Corleone:____________________________  24,50zł  30,50zł

 (sos, ser, szynka, salami, kurczak, boczek, cebula, 
czosnek, oregano) 

18.Kebab:______________________________  21,00zł  27,50zł

(sos, ser, kebab, cebula, oregano) 

19.Grecka:_____________________________  21,50zł  28,00zł

(sos, ser, pomidor, cebula, oliwki, papryka, ser feta, 
oregano)

20.Princessa:___________________________  22,50zł  28,50zł

(sos, ser, szynka, krewetki, ananas, oregano)

21.Brokoli:_____________________________ 23,50zł 29,50zł

(sos, ser, salami, szynka, kurczak, papryka, brokuły, 
cebula, oregano) 

22.Góralska:____________________________ 23,00zł 28,00zł

(sos, ser, ser góralski, boczek, cebula, oregano)

23.Wiejska:_____________________________ 22,50zł 28,50zł

(sos, ser, kiełbasa, boczek, ogórek kiszony, cebula, 
oregano)

25.Quattro formaggi:_____________________ 24,00zł 30,00zł

(sos, ser, ser mozzarella, ser brie, ser góralski, ser feta,
oregano) 

26.Venezia:____________________________ 22,50zł 29,00zł

(sos, ser, szynka, salami, pieczarki, cebula, oregano) 

27. Margherita Frite:_____________________ 18,00zł 23,00zł

(sos, ser, frytki oregano) 

28. Roma:_____________________________ 22,50zł 29,50zł

  ( sos, ser, szynka, pieczarki, papryka, cebula, kolby 
kukurydzy, oregano)

  29. Cosa nostra:_________________________ 23,00zł 29,00zł

  (sos, ser, kurczak, pieczarki, kukurydza, papryka 
peperoni, oregano)



  30. Flamenco:___________________________ 22,00 zł 27,50 zł

 (sos śmietanowy, ser, kurczak,  szpinak, ser feta , 
oregano)

31. Conchita:____________________________ 22,50 zł 28,50 zł

(sos, ser, mięso mielone, boczek, cebula, mozzarella, 
oregano)

  32. Full house:__________________________ 24,00 zł 31,00 zł

 (sos, ser, szynka, salami, kurczak, mięso mielone, 
oregano)

  33. Hot special:_________________________ 24,00 zł 31,00 zł

 (sos, ser, mięso mielone, salami, papryka peperoni, 
chilli, czosnek, tabasco, pieprz, oregano)

34. Cardinale:__________________________ 21,50 zł 27,50 zł

 (sos, ser, tuńczyk, pieczarki, papryka, cebula, oregano) 

 35. Calzone:___________________________ 25,00zł

 (sos czosnkowy, kurczak, pieczarki, pomidor, cebula, 
oregano) 

36. Własna Komopozycja:_________________ 25,00zł 33,00 zł

(sos, ser, 5 dowolnych składników) 

Dodatki do pizzy:

Ser, ser brie, ser oscypek, ser feta, szynka, salami, boczek, 

kurczak, kebab, kiełbasa, tuńczyk, owoce morza, 

mięso mielone__________________________________3,00zł   4,00zł  

 Pieczarki, cebula, papryka, papryka pepperoni, oliwki,

 brokuły, kukurydza, pomidor, ananas, ogórek kiszony,

 czosnek, tabasco, chilli, kolby kukurydzy_____________2,00zł   3,00zł

Do każdej  pizzy 2 sosy gratis!!! Do wyboru: sos czosnkowy,
pomidorowy, słodko-kwaśny



Polecamy Danie firmowe!!!

~Kapselon: ~

Mięso, frytki, ser zapiekane w piecu, sałatka, sos

mały: 12,50zł   duży: 14,00zł

Kebab

Kubełek Kebab: Mały Duży

1. Mięso, sałatka,sos_________________________ 12,50zł 14,00zł

2. Mięso, frytki, sos__________________________ 12,50zł 14,00zł

3. Mięso, frytki, sałatka, sos____________________ 12,50zł 14,00zł

Kebab na talerzu: Mały Duży

1. Mięso, frytki, sałatka, sos____________________ 12,50zł 14,00zł

2. Mięso, frytki,sos___________________________ 12,50zł 14,00zł

3. Mięso, sałatka, sos_________________________ 12,50zł 14,00zł



~  Placki:   ~

Placek po węgiersku zapiekany z serem____________________19,50zł

Placek po węgiersku   __________________________________ 16,00zł

Placek po węgiersku mini_______________________________10,00zł

Placek 4szt. z śmietaną i cukrem__________________________ 10,00zł

Placek po turecku duży                                                             16,00zł

Placek  po turecku mały                                                            10,00zł

~Nuggets: ~

Nuggets, sos czosnkowy 6szt_____________________________8,00zł

Nuggets, frytki, sos czosnkowy 6szt______________________10,00zł

Dania z pieca:

Zapiekanka penne  z kurczakiem:

(makaron penne, kurczak, szpinak, sos beszamelowy, 

zapiekane w piecu z żółtym serem)__________________________15,50zł

Zapiekanka penne  z szynka i pieczarkami:

(makaron penne, szynka, pieczarki, groszek, sos śmietanowy,

 zapiekane w piecu z żółtym serem)_________________________15,50zł

Zapiekanka penne  z kebabem:

(makaron penne w sosie śmietanowym, z kebabem zapiekany

 w piecu z żółtym serem)__________________________________15,50zł

Zapiekanka penne z krewetkami 

(makaron penne, krewetki, szpinak, sos beszamelowy,

 zapiekane w piecu z żółtym serem)_________________________16,00zł

Green garden   

(mieszanka warzyw zapiekane w piecu z żółtym serem)__________14,00zł



~Spaghetti: ~

Bolognese  (sos Bolognese, mięso mielone, ser)_______________16,00zł

Carbonara (sos śmietanowy, boczek, cebula, czosnek, ser)______16,00zł 

~Sałatki: ~

Grecka:

(sałata lodowa, ogórek, pomidor, papryka, czerwona cebula,

 oliwki, ser feta, sos winegret)______________________________11,00zł

Kebab:

( kapusta pekińska, ogórek, papryka, czerwona cebula, kebab,

 ser, sos czosnkowy) _____________________________________11,00zł

Wiosenna:

(kapusta pekińska, ogórek kiszony, pomidor, kukurydza,

 papryka, czerwona cebula, sos winegret)_____________________11,00zł

Egzotik

( kapusta pekińska, ananas, brzoskwinia, kurczak, 

kukurydza, sos winegret)__________________________________11,00zł

Frytki:

Frytki (średnie 200g)_____________________________________5,00zł 

Frytki (duże 300g)_______________________________________7,00zł

Frytki, sałatka (średnie 200g)n_____________________________6,00zł

Frytki, sałatka (duże 300g)________________________________8,00zł

Pieczywo czosnkowe:

Pieczywo czosnkowe z serem na spodzie z pizzy________________10,00zł



Zapiekanki:

Pieczarki, ser, sos czosnkowy, ketchup________________________5,00zł

Salami, ser, sos czosnkowy, ketchup_________________________ 5,50zł

Szynka, ser, sos czosnkowy, ketchup_________________________5,50zł

Szynka, pieczarki, ser, sos czosnkowy, ketchup_________________6,50zł

Kebab, ser, sos czosnkowy_________________________________6,50zł

~  Napoje zimne:   ~
Coca cola, Coca cola zero 0,2l_______________________________3,50zł
Fanta 0,2l ______________________________________________ 3,50zł
Sprite 0,2l______________________________________________ 3,50zł
Woda Kropla Beskidu 0,2l __________________________________3,50zł
Woda Kropla Beskidu (gazowana) 0,2l________________________ 3,50zł
Cappy 0,2l _____________________________________________ 3,50zł
Nestea 0,2l_____________________________________________ 3,50zł
Burn 0,5l ______________________________________________ 6,50zł

~  Napoje gorące:   ~
Cappuccino _____________________________________________5,50zł
Espresso_______________________________________________ 5,50zł
Cafe Latte______________________________________________ 8,00zł
Gorąca czekolada z bitą śmietaną____________________________6,00zł
Herbata Lipton___________________________________________3,50zł
Herbata Lipton smakowa___________________________________3,50zł
Szarlotka na gorąco z bita śmietaną__________________________5,00zł

~  Piwo lane: ~
Tyskie 0,5l______________________________________________5,50zł
Tyskie 0,3l______________________________________________4,00zł 
Książęce Złote Pszeniczne  0,5l______________________________6,00zł

~  Piwo butelkowe:   ~
Tyskie 0,5l______________________________________________6,00zł
Tyskie Klasyczne 0,5l _____________________________________6,00zł
Książęce 0,5l____________________________________________6,00zł
Lech 0,5l_______________________________________________ 6,00zł
Dębowe mocne 0,5l_______________________________________6,00zł
Redd’s 0,4l______________________________________________5,50zł
Karmi 0,4l ______________________________________________4,00zł


